
UCHWAŁA Nr  XXXII/188/2017  
RADY MIEJSKIEJ  W POGORZELI 

z dnia 26 października 2017 roku 
 

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz § 4 uchwały nr XXV/162/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku  
w sprawie określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Pogorzela” Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
   § 1. Postanawia się nadać wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” następującym 
osobom:  
         1) Elly Verstappen, 
         2) Arno Verhoeven, 
         3) Kaspar Mulkens. 
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli. 
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:                                                                                                               
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr  XXXII/188/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 26 października 2017 roku 

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” 
 

Dnia 25 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą nr XXV/162/05 określiła tryb 
i szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.  
Na podstawie wskazanych przepisów wystąpiono o nadanie powyższego wyróżnienia 
uzasadniając kandydatury w następujący sposób: 
 

1) Pani Elly Verstappen jest osobą szczególnie zasłużoną w działaniu na rzecz 
współpracy między Gminą Pogorzela i holenderską Gminą Hunsel, a poźniej Leudal.  
Od 1993 roku jest członkiem holenderskiego Komitetu Współpracy Pogorzela – Hunsel,  
a poźniej Leudal i do marca 2014 roku pełniła funkcję jego Przewodniczącej. Od pierwszych 
dni współpracy za główny cel swojej działalności przyjęła doprowadzenie do wymiany grup 
dzieci z Polski i Holandii. W tym czasie Polska jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej 
i przygotowania grup młodzieżowych w Holandii i Polsce wymagały wiele cierpliwości  
i pomysłowości. Pierwszy raz grupa dzieci z Polski przyjechała do Holandii latem 1998 roku, 
była to grupa 30 dzieci z opiekunami. Organizatorem i autorem koncepcji pobytu dzieci była 
Pani Elly.  
Kolejną inicjatywą bardzo ważną w naszej współpracy było przygotowanie paczek 
świątecznych z okazji Bożego Narodzenia. Na terenie Gminy Hunsel, a później Leudal 
zorganizowała z grupą wolontariuszy akcję przygotowania paczek świątecznych. Inicjatywa 
ta rozrosła się do grupy 70 rodzin, w której jest 200 dzieci. Pomoc w okresie Bożego 
Narodzenia ma dla polskich rodzin szczególny charakter i przyjmowana jest jako dar serca.  
W Holandii w Gminie Laudal do tej inicjatywy zaangażowanych jest około 100 rodzin  
i kilkanaście instytucji. Pierwszy raz paczki przyjechały do Pogorzeli w 1999 roku. Jeszcze  
w latach 90-tych Pani Elly wraz z mężem Thu Verstappenem była organizatorem akcji 
przekazywania pomocy materialnej dla mieszkańców gminy Pogorzela. Tiry z darami czekały 
w agencjach celnych, a Pani Elly Verstappen od rana do wieczora starała się, aby transport nie 
podlegał ocleniu. Do dnia dzisiejszego jest wielkim rzecznikiem zorganizowania współpracy 
gospodarczej Pogorzeli z firmami z Leudal. Jako przewodnicząca komitetu przygotowywała 
programy pobytu naszych grup w Holandii: spotkania naszych rolników z grupami 
producentów w ramach przygotowania tej grupy zawodowej do wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, grupy młodzieży z domu kultury z Pogorzeli itp. Od początku prac w komitecie 
wraz z mężem bardzo zaangażowali się w pomoc dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych 
w Pogorzeli – początkowo w tworzenie towarzystwa, a później dostarczanie sprzętu 
rehabilitacyjnego, mebli, używanej odzieży, zabawek dla dzieci. 
 

  
2) Pan Arno Verhoeven jest osobą szczególnie zasłużoną w działaniu na rzecz 

współpracy między Gminą  Pogorzela i  holenderską Gminą Leudal. 
W styczniu 2007 roku gmina Hunsel weszła w skład nowej, utworzonej z czterech 
dotychczasowych gmin, gminy Leudal. Już w marcu 2007 roku Pan Arno Verhoeven jako 
burmistrz holenderskiej gminy pierwszy raz odwiedził Pogorzelę. Potwierdził wolę dalszej 



współpracy i wielokrotnie podkreślał potencjał i możliwości gmin Hunsel i Pogorzela do 
stwarzania warunków poznawania kulturowego, społecznego i gospodarczego naszych 
społeczeństw. Burmistrz szczególnie dbał o to, aby wizyty delegacji z Pogorzeli miały 
charakter merytoryczny i edukacyjny. Mimo, iż obecna gmina Leudal gospodarczo  
i społecznie jest dużo większa od gminy Pogorzela, udało mu się wraz ze swoim 
ugrupowaniem przekonać radnych gminy Leudal o celowości podtrzymania współpracy  
z naszą gminą. Podczas cyklicznych wizyt w Pogorzeli zawsze podkreśla postęp, rozwój 
gospodarczy i urbanistyczny naszej miejscowości. Mamy pewność, że w Leudal w osobie 
Pana Arno Verhoevena mamy niezawodnego przyjaciela i orędownika współpracy. 
 
 
 

3) Pan Kaspar Mulkens jest osobą szczególnie zasłużoną w działaniu na rzecz 
współpracy między Gminą  Pogorzela i holenderską Gminą Hunsel, a później Leudal. 
Pan Kaspar Mulkens od 2001 roku jest członkiem holenderskiego Komitetu Współpracy 
Pogorzela – Hunsel, a poźniej Leudal, a od marca 2014 roku jest jego Przewodniczącym.  
Od pierwszych dni współpracy za główny cel swojej działalności przyjął organizowanie 
pomocy materialnej dla rodzin ubogich z naszej gminy. Na terenie Gminy Hunsel, a później 
Leudal organizował z grupą wolontariuszy akcję przygotowywania świątecznych paczek. 
Inicjatywa ta rozrosła się do grupy 70 rodzin, w której jest 200 dzieci. Pomoc w okresie  
Bożego Narodzenia ma dla polskich rodzin szczególny charakter i przyjmowana jest jako dar 
serca. W Holandii w Gminie Laudal do tej inicjatywy zaangażowanych jest około 100 rodzin  
i kilkanaście instytucji. 
Pan Kaspar Mulkens jest też bardzo zaangażowany w pomoc dla Towarzystwa Osób 
Niepełnosprawnych w Pogorzeli. Dzięki jego osobistym staraniom od lat do Pogorzeli 
dostarczano sprzęt rehabilitacyjny, meble, używaną odzież, zabawki dla dzieci.  
Na szczególną uwagę zasługuje działalność Pana Kaspra Mulkensa i jego rodziny polegająca 
na organizowaniu pobytów dzieci z Pogorzeli w Holandii. Od kilkunastu lat dzieci z ubogich 
rodzin z Pogorzeli w okresie wakacyjnym wyjeżdżają do Holandii. Jest to dla nich doskonała 
możliwość poznania świata zachodniego i szkoła językowa. Dzieci mogą zobaczyć, że można 
żyć w innych warunkach i że wiele zależy od pracy i samego siebie. Holandię odwiedziło już 
ponad 400 dzieci z gminy Pogorzela. Trzeba dodać, że od wielu lat koszty przejazdu dzieci  
z Pogorzeli do Holandii pokrywa Pan Kaspar Mulkens wraz z rodziną. 
Osoba Pana Kaspra jest bardzo dobrze znana przez całą pogorzelską społeczność,  
a szczególnie przez rodziców dzieci, które odwiedziły Holandię. 
 
 


